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 موافقتنامه همکاری های درازمدت ستراتژیک

 میان
 جمهوری اسالمی افغانستاندولت 

 و
 ایاالت متحده امریکا

 
کشور عزیز ما افغانستان طی سی سال جنگها بخش عظیمی از ثروت های معنوی و مادی خود را از دست داده 

مۀ ما افغانها شاهد آن هستیم که وطن ما به اشکال مختلف تحت تاخت و تازهای کشورهای همسایه قرار است. ه
در حقیقت کشورهای همسایه باالی ما یک جنگ خانمانسوز و غیر اعالم شده را تحمیل نموده و از آن دست  دارد. 

 کشیدنی نیستند.
 

ب مانده ترین و آلوده به فساد عظیم در سطوح مختلف ادارۀ در عین حال میهن ما افغانستان یکی از فقیر ترین، عق
دولتی میباشد. بخاطر آنکه افغانستان بتواند بطرف انکشاف راه یابد، از مداخالت ممتد همسایگان بی رحم در امور 

یلی بجا، داخلی خویش  برای همیشه در امان بماند، و در آینده بتواند به یک ادارۀ سالم دولتی دست یابد، بنابرین خ
 منطقی و بوقت میدانیم که افغانستان توانست با نیرومند ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان )اضالع متحدۀ امریکا(

حادثۀ مذکور چانس بی همتای برای ، که میتواند یک را به امضاء برساندژمعاهدۀ حیاتی همکاری های ستراتی
 .باشد و آیندۀ آناستمرار کشور عزیز ما افغانستان 

 
همکاری های ستراتیژیک را با  درعین حال قابل یادآوری است که افغانستان طی یک سال اخیر معاهدات بی سابقۀ

هر کدام آنها برای توسعه و به امضاء رسانیده است که اهمیت  کشورهای دوست اروپائی و همچنان هندوستان
  .میشود استحکام بنیه های اقتصادی و اجتماعی کشور ما نهایت مهم ارزیابی

 
با اطمینان کامل میتوان گفت که در سند مذکور بصورت کل منافع ملی میهن ما محفوظ نگهداشته شده است. در این 
سند تأریخی استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، نظام متمرکز و وحدت کشور ما بصورت قطع و بالتردید مورد 

توجه است قرار داد مذکور برای اولین بار احترام قرار گرفته و تصریح گردیده است. آنچه مخصوصأ در خور 
 احتماالً حقوق کشور ما را با نیرومند ترین کشور دنیا بطور مساویانه تسجیل نموده است.

 
خوانندگان عزیز و محترم پورتال افغان جرمن آنالین از شما با کمال احترام دعوت بعمل می آورد تا در پروسۀ 

ساز برای کشور مشترک ما از ابعاد و زاویای مختلف حصه گرفته، با نظر دهی پیرامون این معاهدۀ سرنوشت 
 آزادی تام و فعاالنه ابراز نظر نمائید.

 
 

 توجــــه
 

 خوانندگان گرانقدر می توانند با 
 .آنرا مطالعه فرمایند«  واشینگتن –متن کامل اعالمیۀ همکاری های ستراتیژیک کابل »نوان ـکلیک بر عیک 
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